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 روش استفاده از دفرت برانمه ریزی
دفـر برنامه ریـزی کـه مقابـل شامسـت در عیـن سـادگی شـامل بخش هـای مختلفـی اسـت کـه هـر بخـش هـدف خاصـی را دنبـال 

می کنـد. توجـه داشـته باشـید کـه مبنـای رشوع برنامه ریـزی، در مهرمـاه قـرار گرفتـه اسـت و برنامه ریـزی مطالعـۀ دروس، مطابـق 

بـا آزمون هـای گاج، بـه گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه از هـر زمانـی می توانیـد از آن اسـتفاده کنیـد. فقـط کافـی اسـت بدانیـد 

در هفتـه چنـدم از دفـر برنامه ریـزی قـرار داریـد کـه بـرای ایـن منظـور راهنـامی زیـر به صـورت تقریبـی )بـه دلیـل این کـه رشوع هـر مـاه 

می توانـد از هـر کـدام از روزهـای هفتـه باشـد( بـه شـام کمـک خواهـد کـرد:

خرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرماه

33و3234-2829-2425-2021-1617-1213-89-45-1هفته

ساختار این دفر به صورت زیر است:

اینفوگرافی دروس   0
کتـاب  هـر  اینفوگرافـی  درسـی  کتـاب  بـر موضوعـات  تسـلط  و  مطالعـه  مهـارت   تقویـت  بـرای  کتـاب  ابتـدای  در 

به صـورت جداگانـه آورده شـده اسـت. آگاهـی از حجـم مطالـب و رسفصل هـای کتـاب درسـی بـه شـام کمـک می کنـد بـا توجـه بـه 

توانایـی و زمان بنـدی مناسـب برنامـه ای منسـجم تر و دقیق تـر بـرای سـال تحصیلـی خـود تنظیـم کنیـد.

انرژی مثبت   1
در ابتـدای هـر مـاه بخشـی 

اسـت.  آمـده  مثبـت«  »انـرژی  عنـوان  بـا 

در ایـن بخـش داسـتان های کوتـاه پندآمـوز 

بـا  و  دقـت  نهایـت  در  انرژی دهنـده ای  و 

انتخـاب  ارزشـمند  کتـاب  ده هـا  مطالعـۀ 

گام  آن هـا  درک  و  خوانـدن  بـا  تـا  شـده اند 

بـر  و  برداریـد  تعالـی  و  راه رشـد  مثبتـی در 

ایـن  البتـه  کنیـد.  غلبـه  راه  ایـن  مشـکالت 

کـه  شـده اند  تنظیـم  نحـوی  بـه  داسـتان ها 

بیشـرین تأثیرگـذاری را در بازه هـای زمانـی 

باشـند.  داشـته  شـام  روی  پیـش 
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ایستگاه آموزش2 
دفـر برنامه ریـزی گاج در مقاطـع مشـخصی از هـر مـاه نـکات مشـاوره ای و آموزشـی را کـه شـام بـرای ادامـۀ مسـیر 

خود نیاز دارید، در قالب مقاله هایی با عنوان ایستگاه آموزش در اختیارتان قرار می دهد. این مقاله ها بسیار دقیق، با روندی 

منطقی و برای زمان های مشـخصی از سـال انتخاب شـده اند که حاصل تجربۀ سـال ها مشـاوره هسـتند. یادگیری و اسـتفاده از 

ایـن نـکات آموزشـی می توانـد راهنـامی شـام در سـالی کـه پیـش رو داریـد، باشـد. 

ایستگاهآموزش1:برانمهریزی
مطالعـه بخـش مهمـی از فراینـد موفقیـت تحصیلـی را شـکل می دهـد، امـا همیشـه دغدغـٔه پیـدا کـردن زمـان کافـی بـرای مطالعـه ، سـخت بـه نظـر می رسـد 

و بزرگ تریـن مشـکل دانش آمـوزان محسـوب می شـود. یکـی از راه هـای افزایـش کمیـت و کیفیـت مطالعـه و بـه طبـع آن موفقیـت تحصیلـی، داشـن یـک 

برنامه   درسی منسجم و صد البته مطابق با نیازها و رشایط هر فرد است. یک برنامه  درسی مناسب می تواند راهنام و راه گشای مسیر موفقیت شام 

باشـد، حتـی اگـر انجـام آن دشـوار بـه نظـر برسـد. اگـر از امـروز تصمیـم داریـد مطالعـه را رشوع کنیـد و پله هـای موفقیـت را بـا اطمینـان خاطـر بـاال برویـد، بـا 

مـا همـراه شـوید تـا بـا یادگیـری اصـول صحیـح برنامه ریـزی و پیاده سـازی آن در سـال پیـش رو بـه متامـی اهدافـی کـه بـرای خـود مشـخص کرده ایـد، برسـید. بـه 

شـام اطمینـان می دهیـم کـه ایـن دفـر، هـر آن چـه را بـرای موفقیـت نیـاز داریـد در اختیارتـان قـرار خواهـد داد و در کنـار انگیـزه و هدفتـان، نیـروی محرکـه ای 

خواهـد بـود تـا شـام را بـه جایـگاه مطلوبـی کـه بـاور داریـد لیاقتتـان اسـت، برسـاند. 

برنامه ریزی دو بعد تکنیکی و محتوایی دارد؛ بعد تکنیکی برنامه ریزی شامل برنامه ساعتی )مکانیکی( و بعد محتوایی آن شامل برنامه حجمی و مراحل 

مطالعه است؛ بنابراین در اولین گام، شام را با اصول برنامه ریزی ساعتی آشنا می کنیم. 

آیتم هر شب3 

در این بخش، آیتم هر شبی که باید برای 2 هفتۀ پیش رو بخوانید، انتخاب می کنید. به شام اطمینان می دهیم 

که اگر مطابق روش ارائه  شده عمل کنید و در سال پیش  رو مطابق برنامه، آیتم های هر شب را مطالعه منایید، میانگین درصد 

دروس عمومی تـان در کنکـور تـا 20 درصـد افزایـش پیـدا می کنـد. 20 درصـد افزایـش میانگیـن دروس عمومـی می توانـد باعـث 

جابه جایی چشـم گیر رتبۀ شـام در کنکور رسارسی شـود. 

آس موضوعـی واژگان سـطر بـه سـطر دروس فارسـی، عربـی، زبـان و tick 8 دروس زبـان و عربـی بـه عنـوان آیتـم هـر شـب توصیـه 

می شـود. 

آیتـم 
هــــر
 شـب
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جداول4

در رشوع هر هفته 3 جدول داریم: 

جـدول 1: جـدول هفتگـی پیش بینـی فعالیت هـای روزانـه اسـت کـه در آن مطابـق بودجه بنـدی آزمون هـای رسارسی )کـه در این جـا 

آزمون های گاج را به شام پیشنهاد می کنیم( نام دروس مربوط به آن قرار گرفته است و شام برای برنامه ریزی مطالعۀ این دروس 

کافـی اسـت کـه نـام مباحـث، مـدت زمـان و تعـداد متریـن  یـا تسـت هایی را کـه می خواهیـد در هـر روز از هفتـۀ پیـش رو مطالعـه 

کنیـد، در خانه هـای ایـن جـدول بنویسـید. 

در آخـر مجمـوع سـاعاتی کـه می خواهیـد در طـول هـر روز مطالعـه کنیـد؛ هم چنیـن مجمـوع سـاعاتی کـه می خواهیـد بـه هـر درس 

در طـول هفتـه اختصـاص دهیـد، مشـخص می شـود. 

در این جدول مباحث و مدت زمان مطالعه آیتم هر شب را نیز وارد می کنیم. 

شـام بـا مشـاهدۀ منابـع کنکـور خواهیـد دیـد کـه از هـر سـه پایـۀ دهـم، یازدهـم و دوازدهـم مـورد سـنجش قـرار خواهیـد گرفـت؛ 

بنابرایـن الزم اسـت در حیـن برنامه ریـزی بـرای مطالعـۀ خـود دروس هـر سـه پایـه را در نظـر داشـته باشـید.

از آن جایـی کـه دفـر برنامه ریـزی ستاره شـو ایـن امـکان را بـه شـام می دهـد تـا برنامـۀ مطالعاتـی خـود را مطابـق سـالیق و عالیـق خـود 

تغییـر دهیـد، در متامـی جـداول موجـود در ایـن دفـر )پیش بینـی، ثبـت، ارزیابـی ...( هـر درسـی کـه آمـده در کنـار آن سـه گزینـۀ 

2 را انتخاب  2 و   ، 1 3 [ آورده شده تا با توجه به موقعیت زمان، سطح علمی و ... هر کدام از شامره های    2   1  [

3 بـه معنـی پایـۀ دوازدهـم اسـت. 2 بـه معنـی پایـۀ یازدهـم و  1 بـه معنـی پایـۀ دهـم،  کنیـد کـه شـامرۀ 
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نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

به
شن
یک

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

به
شن
دو

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
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نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
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نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

به
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نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

عه
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نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 
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1. جدول پیش بینی فعالیت های روزانه ] هفته اول [
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جدول 2: در جدول 1، مباحث و مدت زمان های مطالعه را پیش بینی کردید. حال در جدول 2، آن چه اجرا کرده اید را یادداشت 

 کنید. 

جدول 3: این جدول شامل جداول ارزیابی و نظرسنجی است که در آن مبحث و میزان مطالعۀ خود را نسبت به آن چه پیش بینی 

کرده، مقایسه می کنید و با فرمول زیر به خود منره  می دهید. 

tnj oÀ (kÅnj) ½oµº ¾÷²Iõ¶ ·HqÃ¶
½k{ Â¹ÃMïyÃQ ¾÷²Iõ¶ ·HqÃ¶
= ×1000

 

در سـتون آخـر ارزیابـی هفتگـی، خودارزیابـی کیفـی انجـام  می دهیـد و در جـدول نظرسـنجی، بـا توجـه بـه نظـرات اولیـا و مشـاور، 

می توانیـد بـرای هفتـۀ آینـده خـود تصمیـم بگیریـد.

70

نظرسنجی نسبت به عملکرد در این هفته 
امضا و تاریخنظرنمره )0 تا 20(

اولیاء
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

مشاور
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

ارزیابی دانش آموز از خود
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 تصمیم راهربدی

برای هفته آینده

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.ارزیابی هفتگی )تستی ـ تشریحی( ] هفته اول [

 مبحث نام دروس
مطالعه شده

میزان مطالعه
)دقیقه(

تعداد تمرین 
خود ارزیابینمره )درصد()تست(

)عالیـ  خوبـ  متوسطـ  ضعیف(

دین و زندگی 

فارسی 

نگارش 

عربی، زبان قرآن 

فیزیک 

انگلیسی 

شیمی 

ریاضی 

زیست شناسی 

زمین شناسی 

آیتم هر شب

 
محل چسباندن کارنامه و نظر مشاور 5

در ایـن قسـمت می توانیـد کارنامه هـای آزمون هـای خـود را کـه به صـورت دو هفتـه یک بـار برگـزار می شـوند، ضمیمـه 

دفرتان کنید تا مشاور تحصیلی شام بتواند با توجه به جداول برنامه ریزی و نتایج آزمونتان راهنامیی های الزم را انجام دهد. 

ریاضی
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جملۀ هفته 6
در هـر هفتـه قسـمتی بـا عنـوان »جملـۀ هفتـه« بـرای شـام طراحـی شـده اسـت تـا بتوانیـد هدفـی را کـه قصـد داریـد در آن هفتـه بـه 

آن برسـید، بنویسـید. نوشـن اهـداف و یـادآوری آن هـا بـه شـام کمـک می کنـد تـا انگیـزۀ الزم بـرای ادامـۀ مسـیر و درس خوانـدن را 

به دست بیاورید.

نقاط قوت و ضعف7 
در ایـن بخـش بایـد نقـاط قـوت و ضعفـی را کـه در طـول هفتـه در اجـرای برنامـه خـود داشـته اید، یادداشـت کنیـد. بـا 

ایـن کار می توانیـد هنـگام برنامه ریـزی بـرای هفتـۀ آینـده خـود تـالش کنیـد تـا نقـاط ضعـف خـود را برطـرف کـرده و نقـاط قـوت خـود را 

تقویـت کنید. 

تصمیمات مهم برای هفته آینده8 
در این بخش می توانید با توجه به شیوۀ اجرای برنامه در هفته ای که گذشته، تصمیامت مهمی را که می خواهید 

برای هفتۀ  آینده اجرا کنید، بنویسید. 
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هرچه می خواهد دل تنگت بگو9 
در هـر هفتـه کادری تعبیـه شـده اسـت بـا عنـوان »هرچـه می خواهـد دل تنگـت 

ایـن مطالـب می توانـد  بنویسـید.  ایـن کادر می توانیـد هـر مطلبـی کـه دوسـت داریـد  بگـو« در 

شـامل جزئیات برنامه ریزیتان، احساسـات، حالی که در هفتۀ گذشـته داشـته اید، نکات مهمی 

کـه در برنامـه رعایـت نکرده ایـد و ... باشـد. 

رضایت هفته10
شـام می توانیـد میـزان رضایـت از کمیـت و کیفیـت مطالعه تـان در طـول هفتـه را 

با انتخاب یکی از شکلک های موجود مشخص کنید. این کار به شام کمک می کند تا اگر در 

هفته ای از میزان مطالعۀ خود و یا کیفیت آن رضایت نداشته اید در هفته بعد تالش بیشری 

کنید تا به وضعیت دلخواه و مطلوب خود برسـید.

مهارت های مطالعه11

در ایـن بخـش بـه منظـور ارائـۀ مهارت هـای مطالعـه شـامل روش هـای درس خوانـدن، فنـون افزایـش دقـت و مترکـز، 

ارزیابی آزمون ها و ... جمالتی کوتاه ارائه شـده اسـت. 
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فیزیک )3( 
این کتاب 134 صفحه دارد و شامل چهار فصل است.

دو فصل اول مربوط به بخش مکانیک است که از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره ای یکنواخت تشکیل شده است.

فصـل سـوم مرتبـط بـه بخـش مـوج اسـت کـه از مباحـث حرکـت نوسـانی، امـواج مکانیکـی )شـامل امـواج فـرن، صوتـی و ...( و 

امـواج الکرومغناطیسـی و نیـز برهم کنش هـای امـواج )شـامل بازتـاب و شکسـت( تشـکیل شـده اسـت.

فصـل چهـارم مربـوط بـه بخـش فیزیـک جدیـد اسـت کـه از مباحـث فیزیـک امتـی )شـامل اثـر فوتوالکریـک و فوتـون، طیـف 

خطـی، مدل هـای امتـی و لیـزر( و فیزیـک  هسـته ای )شـامل سـاختار هسـته و پرتوزایـی طبیعـی( تشـکیل شـده اسـت.

در ادامه رسفصل های هر فصل را با هم می بینیم:

فصل اول: حرکت بر خط راست

در این فصل با شناخت حرکت، حرکت با رسعت ثابت و حرکت با شتاب ثابت آشنا می شوید.

فصل دوم: دینامیک

در ایـن فصـل بـا قوانیـن حرکـت نیوتـون، معرفـی برخـی از نیروهـای خـاص، تکانـه و قانـون دوم نیوتـون و نیـروی گرانشـی آشـنا 

می شـوید.

فصل سوم: نوسان و امواج

آن،  انـواع  و  مـوج  انـرژی در حرکـت هامهنـگ سـاده، تشـدیدـ   نوسـان دوره ای، حرکـت هامهنـگ سـاده،  بـا  ایـن فصـل  در 

می شـوید. آشـنا  مـوج  شکسـت  و  مـوج  بازتـاب  مـوج،  مشـخصه های 

فصل چهارم: آشنایی با فیزیک امتی و هسته ای

در ایـن فصـل بـا اثـر فوتوالکریـک و فوتـون، طیـف خطـی، مـدل اتـم رادرفـورد، بـور، لیـزر، سـاختار هسـته و پرتوزایـی طبیعـی و 

آشـنا می شـوید. نیمه عمـر 

در آخر کتاب واژه نامۀ فارسی ــــــــ انگلیسی، جدول دوره ای عنارص و منابع آورده شده است.

فیزیک )3(
سهیل ملت
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شیمی )3(

کتاب شیمی )3( شامل 121 صفحه و چهار فصل می باشد.

ایـن کتـاب حاصـل تـالش انسـان بـرای درک دنیـای اطـراف، روابـط علـت و معلـول بیـن اجـزای مـادی جهـان هسـتی اسـت و بـه 

بررسـی سـاختار، رفتـار و تغییـر مـواد می پـردازد.

از ویژگی هـای ایـن کتـاب تصویـر محـور بـودن آن اسـت کـه عالوه بـر جذابیـت و شـادابی یادگیـری محتـوا آسـان تر و مانـدگاری 

آن را بیشـر می کنـد.

فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم

در این فصل راه هایی را برای زدودن آلودگی ها از طریق شناخت مولکول ها و رفتار آن ها یاد می گیریم و با شوینده ها و نحوه 

عملکرد آن ها بیشـر آشـنا می شـویم؛ هم چنین برای فهم بهر عملکرد شـوینده ها با ویژگی مواد قطبی و ناقطبی، مخلوط ها 

)کلوئید، سوسپانسیون( آشنا می شویم.

در ادامه پاک کنندهای جدید معرفی شده اند و به بررسی ویژگی و ساختار آن ها پرداخته شده است.

و  اسـیدی  قـدرت  و  بـاز  اسـید،  ماننـد  مفاهیمـی  بعـدی  بخـش  در 

بازی، ثابت تعادل مورد بررسی قرار گرفته است، و در انتهای فصل 

شـده  معرفـی   )PH( بـودن  بـازی  و  اسـیدی  میـزان  بـرای  مقیاسـی 

بـا مطالبـی در مـورد واکنش هـای شـیمیایی بیـن اسـیدها و  اسـت و 

بـه پایـان می رسـد. بازهـا ایـن فصـل 

فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی

در ابتـدای ایـن فصـل شـاخه ای از دانـش شـیمی کـه در بهبـود خـواص 

مـواد و تأمیـن انـرژی نقـش مهمـی دارد، بـا عنـوان الکروشـیمی معرفـی 

شـده است.

شیمی )3(

مرتضی قدیانی
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انرژی مثبت: 

هدف دقیقًا روبه روی مشاست

موفقیت در آرزوها نسبت 

مستقیم اب قدرت ارادۀ ما دارد.

»دیل کارنیگ«

ــه  ــا را ب ــه بچه ه ــر مدرس ــی، مدی ــرد برف ــک روز س در ی

صــف کــرد و گفــت: »بچه هــا، آیــا موافقیــد یــک مســابقه 

برگــزار کنیــم؟«

تمــام بچه هــا بــا خوشــحالی قبــول کردنــد. پــس از 

ــت  ــا خواس ــر از آن ه ــده، مدی ــرکت کنن ــد ش ــاب چن انتخ

کــه آن طــرف حیــاط مدرســه در یــک ردیــف بایســتند و بــا 

صــدای ســوت او، بــه ســمت دیگــر حیــاط بیاینــد. هرکــس 

ــای مســتقیم و صافــی از خــود به جــای گــذارد  ــد ردپ بتوان

برنــده مســابقه اســت. در پایــان مســابقه، آقــای مدیــر از 

ــای  ــه  ج ــود ب ــی از خ ــای کج ــه ردپ ــی ک ــی از بچه های یک

ــو چــه کــردی؟« ــود پرســید: »ت گذاشــته ب

دانش آمــوز در جــواب گفــت: »بــا وجــودی کــه در تمــام 

طــول راه مــن دقیقــاً جلــوی پایــم را نــگاه کــرده بــودم ولــی 

بــه جــای یــک خــط راســت از ردپایــم روی بــرف، خطــوط 

کــج و معوجــی به وجــود آمــده اســت!«

بــود  بــود کــه توانســته  از دانش آمــوزان  تنهــا یکــی 

ــر  ــت درآورد. مدی ــط راس ــک خ ــورت ی ــش را به ص ردپای

ــید:  ــویق از او پرس ــس از تش ــرد و پ ــدا ک ــه او را ص مدرس

»تــو چطــور توانســتی ردپــای صــاف در برف هــا به وجــود 

آوری؟«

ــن  ــدارد، م ــه کاری ن ــا این ک ــت: »آق ــوز گف آن دانش آم

ــردم!« ــگاه نک ــم را ن ــوی پای جل

مدیر پرسید: »پس کجا را نگاه کردی؟«

ــی را  ــنگ بزرگ ــط آن تخته س ــن فق ــت: »م ــوز گف دانش آم

ــرف آن  ــه ط ــردم و ب ــگاه ک ــت ن ــاط اس ــرف حی ــه آن ط ک

حرکــت کــردم. هیــچ توجهــی بــه جلــوی پایــم نداشــتم و 

ــود.« ــنگ ب ــه آن تخته س ــیدن ب ــم رس ــا هدف تنه

ــته  ــی نداش ــدف خاص ــده و ه ــان ای ــی خودم ــر در زندگ اگ

ــردا  ــروز و ف ــکات ام ــه مش ــان را ب ــام توجهم ــیم و تم باش

و فرداهــای بعــد معطــوف کنیــم هرگــز بــه هدفمــان 

ــان را  ــه توجهم ــای آن ک ــه  ج ــر ب ــا اگ ــید. ام ــم رس نخواهی

بــه مشــکات روزانــه متوجــه کنیــم بــه هدفمــان متمرکــز 

ــید. ــم رس ــدف خواهی ــه آن ه ــاً ب ــازیم، قطع س

 

هدف
امیر اردالن اکبریان
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ایستگاه آموزش 5: روش صحیح مطالعه دروس عمویم
در ایـن ایسـتگاه آموزشـی سـعی داریـم شـام را بـا نحـوه صحیـح مطالعـه هریـک از دروس عمومـی آشـنا کنیـم. بـا توجـه بـه این کـه در 

آزمون های آزمایشی رشکت می کنید نحوۀ مطالعۀ دروس عمومی به گونه ای که در آزمون ها موفق تر باشید به طور کامل توضیح 

داده شـده اسـت. 

فارسی
تقسـیم می شـود. سـه  فارسـی  زبـان  و  ادبـی  آرایه هـای  قرابـت معنایـی،  ادبیـات،  تاریـخ  واژه،  امـال،  بخـش  بـه شـش  فارسـی 

موضـوع اول خواندنـی و حفظـی اسـت و بـه مـرور و تکـرار چندیـن بـاره نیـاز دارنـد و تأکیـد شـام بایـد بیشـر بـر خوانـدن باشـد تـا 

تسـت زدن، در صورتـی کـه بـرای سـه موضـوع بعـدی نیـاز اسـت تـا مطالعـه بـه صـورت تحلیلـی صـورت گرفتـه و ابتـدا خودتـان 

در پیـدا کـردن آرایه هـا و معنـی منـودن شـعرها سـعی کنیـد همچنیـن بیشـر زمـان خـود را بـه حـل تسـت اختصـاص دهیـد. یکـی 

از بهریـن منابـع در درس فارسـی کـه هـم بـرای پایـه دهـم و هـم یازدهـم و دوازدهـم کاربـرد دارد، کتـاب ادبیـات موضوعـی جامـع 

گاج است که می تواند کمک به سزایی در بهبود وضعیتتان در این درس کند. برای مطالعه و تقویت هر یک از شش بخش 

گفتـه شـده نکاتـی وجـود دارد کـه بـه تفکیـک بـه توضیـح آن هـا می پردازیـم:

•   مبحث واژه 
تنها راه یادگیری واژگان ادبیات تکرار و مطالعه مداوم آن ها است. پس باید سعی کنید واژگان کتاب فارسی و واژه نامۀ انتهای 

آن هـا را مطالعـه کنیـد و در صـورت ضعـف در ایـن مبحـث، مـرور واژگان را بـه مـدت 15 دقیقـه در برنامـه روزانـه خـود قـرار دهیـد. 

فرامـوش نکنیـد هامننـد متامـی مباحـث خواندنـی الزم اسـت پـس از مطالعـه و تکـرار،  کمـر از  سـی درصـد زمـان خـود را بـرای 

تثبیـت مطالـب بـه تسـت زدن اختصـاص دهیـد.

فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان انگلیسی

 معریف رشته
دندانزپشیک

کوشا فرشادیان پور
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•   مبحث امال 
بـرای تقویـت امـال، لغـات مهـم مـنت درس هـا و امالهـای زبـان فارسـی منبـع اصلـی شـام هسـتند. سـعی کنیـد بـرای ایـن مبحـث 

لغاتی که امالی شبیه به هم و معانی متفاوت دارند را دسته بندی کنید. همچنین تشخیص امالی کلامت از روی معنی آن ها 

بـرای یادگیـری بسـیار مهـم اسـت. پـس از یادگیـری لغـات، معانـی، دسـته بندی و تکـرار آن هـا الزم اسـت تسـت بزنیـد. 

•   مبحث تاریخ ادبیات
تاریـخ ادبیـات در دسـتۀ مباحـث خواندنـی و حفظـی قـرار می گیـرد. در ایـن مبحـث مهم تریـن و اصلی تریـن منبـع، کتـاب درسـی اسـت. 

بـرای تقویـت آن بایـد تکـرار و مـرور چندیـن بـاره را در برنامـه مطالعاتیتـان قـرار دهیـد. اگـر قصـد تسـت زدن داریـد از آن جایـی کـه تاریـخ 

ادبیات مبحثی فرّار است باید بین مطالعه مطالب و زمان تست زدن یک هفته فاصله در نظر بگیرید. برای یادگیری هرچه بهر تاریخ 

ادبیـات می توانیـد از منودارهـای درختـی و حاشیه نویسـی در کتـاب درسـی اسـتفاده کنیـد.  فرامـوش نکنیـد هامننـد متامـی مباحـث 

خواندنی الزم اسـت پس از مطالعه و تکرار،  کمر از  سـی درصد زمان خود را برای تثبیت مطالب به تسـت زدن اختصاص دهید.

•   مبحث آرایه های ادبی 
اولیـن گام در تقویـت مبحـث آرایه هـا ایـن اسـت کـه شـناخت خـوب و دقیقـی از انـواع آرایه هـای ادبـی بـه  دسـت بیاوریـد. در گام 

دوم بایـد در شـعر ها بـه دنبـال آرایه هـا بگردیـد و سـعی کنیـد آن هـا را اسـتخراج کنیـد و پـس از آن روی آرایه هایـی کـه نتوانسـته اید 

بـه خوبـی تشـخیص دهیـد، تأمـل و متریـن بیشـری کنیـد. مهم تریـن گام بـرای یادگیـری آرایه هـا و ارتقـای دانشـتان تسـت زدن زیـاد 

اسـت. تسـت زدن کمـک می کنـد تـا ایـن مبحـث بـرای شـام جـا بیفتـد و تسـلط بیشـری روی آن پیـدا کنیـد. 

•   مبحث قرابت معنایی
در مبحـث قرابـت معنایـی اولیـن گام ایـن اسـت کـه بـه ترجمـه و درک اشـعار و مـنت بپردازیـد و سـعی کنیـد ارتبـاط بیـن مفاهیـم را 

کشـف کنید. اما فراموش نکنید تنها راه افزایش مهارت و کسـب درصد باالتر در درس فارسـی از طریق پاسـخگویی به سـؤاالت 

قرابت معنایی، تسـت زدن اسـت. سـعی کنید از این مبحث تسـت های متنوع و زیادی بزنید تا تسـلط بیشـری پیدا کنید. 

•   مبحث زبان فارسی
زبـان فارسـی بـا توجـه بـه ماهیـت تحلیلـی خـود بـرای یادگیـری نیازمنـد زمـان بیشـری اسـت و پـس از یادگیـری و درک مفاهیـم آن 

بایـد بیشـر زمـان خـود را بـه حـل تسـت های متنـوع اختصـاص دهیـد. البتـه فرامـوش نکنیـد کـه تسـت زدن بـه تنهایـی منی توانـد 

شـام را در تقویـت ایـن مبحـث یـاری کنـد؛ بلکـه بایـد روی تسـت هایی کـه منی زنیـد یـا غلـط می زنیـد تأمـل کنیـد و روابـط میـان 

مفاهیـم آن هـا را درک کـرده و مطالعـه عمیـق داشـته باشـید. 

دین و زندگی
درس دیـن و زندگـی در دسـته درس هایـی قـرار می گیـرد کـه نیازمنـد تکـرار و مـرور زیـاد اسـت. بـرای ایـن درس ابتـدا بایـد روش مطالعـه 

دروس خواندنی را یاد بگیرید. در درس دین و زندگی مهم ترین منبع شـام کتاب درسـی اسـت. در این درس باید تکیه زیادی روی 

آیات و احادیث داشته باشید و آن ها را به صورت عمیق مطالعه کنید. برای یادآوری مجدد روش مطالعه دروس خواندنی حتامً 

به ایستگاه آموزشی شامره 4 بروید و نگاهی به پنج مرحله گفته شده بیندازید. درس دین و زندگی از دو بخش منت و آیه، حدیث 

و شـعر تشـکیل می شـود که برای هریک از آن ها روش مطالعه صحیح را آموزش می دهیم:
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•   مبحث متن 
پنـج مرحلـه  افزایـش دهیـد و حتـامً  برنامـه خـود  را در  زندگـی  و  زمـان مطالعـه درس دیـن  ایـن مبحـث الزم اسـت  تقویـت  بـرای 

مطالعـه دروس خواندنـی را اجـرا کنیـد. نکتـه مهـم در خوانـدن متـون درس دیـن و زندگـی ایـن اسـت کـه بـه هیـچ عنـوان نبایـد روی 

قسـمت های غیـر مهـم و سـاده درس بـه انـدازه مباحـث مهـم زمـان بگذاریـد. مباحـث سـاده را رسیـع بخوانیـد و عبـور کنیـد و 

مباحـث پیچیـده و مهم تـر را بایـد عمیـق و بـا مترکـز بـاال بخوانیـد.  

•   مبحث آیه، حدیث و شعر
بـرای تقویـت مبحـث آیـه، حدیـث و شـعر ابتـدا الزم اسـت روش صحیـح مطالعـه آن هـا را یـاد بگیریـد. فرامـوش نکنیـد حفـظ کـردن 

آیـات و احادیـث غلـط اسـت. بـرای تقویـت ایـن مباحـث بایـد بدانیـد کـه هـر آیـه مربـوط بـه چـه درسـی اسـت و ارتبـاط آن بـا محتـوا 

و مفهـوم درس چیسـت، در کنـار ایـن آیـات چـه حدیـث یـا شـعری آمـده اسـت و حتـی بـه یـاد بسـپارید کـه آن هـا زیـر چـه تیـری از 

کتـاب آمده انـد. نکتـه بعـدی کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـد ایـن اسـت کـه آیـات را بـه صـورت تکه تکـه یـاد بگیریـد، چـون در بعضـی مواقـع 

از قسـمت هایی از یـک آیـه سـؤال می آیـد کـه در صـورت مطالعـه نکـردن تکه تکـه ممکـن اسـت ندانیـد ایـن آیـه بـا چـه مبحثـی مرتبـط 

اسـت. بـرای تقویـت ایـن مبحـث می توانیـد از کتـاب آیـات و نـکات دیـن و زندگـی گاج اسـتفاده کنیـد. 

عـربـی
باید هر مبحث عربی را به صورت عمیق بخوانید و مفاهیم آن را درک کنید؛ سـپس برای تثبیت و تسـلط بیشـر در آن مبحث، 

به تست زدن بپردازید فراموش نکنید در کنار یادگیری قواعد عربی، مرور لغات و توجه به مبحث ترجمه نیز بسیار مهم است.

•   مبحث قواعد 
بـرای ایـن کار می توانیـد از  بـرای تقویـت قواعـد درس عربـی ابتـدا الزم اسـت آن هـا را در ذهـن خـود منظـم کنیـد.  به طـور کلـی 

منودارهای درختی اسـتفاده کنید. برای این که قواعد حفظی بهر و سـاده تر در ذهنتان مبانند، می توانید از سـاخت کلید واژه 

کمک بگیرید. فاصله زمانی بین مطالعه قواعد را کاهش دهید تا یادگیری و به خاطر سپاری آن ها افزایش پیدا کند. فراموش 

نکنیـد در قواعـد عربـی زدن تسـت، در افزایـش تسـلط نقـش بسـیار مهمـی دارد. 

•   مبحث ترجمه 
ترجمۀ خوب درس عربی می تواند اثر مثبتی در پاسخگویی به تست های قواعد نیز بگذارد. به این معنی که اگر معنی جمالت 

را خـوب بدانیـد، بهـر می توانیـد نقـش کلـامت در جمـالت را تشـخیص دهیـد. در بحـث ترجمـه مهم تریـن موضـوع، افزایـش دامنـه 

لغـات اسـت  پیرشفـت در ترجمـه از طریـق متریـن، تکـرار و مامرسـت بـه نتیجـه می رسـد. قـرار دادن آیتم هـای 15 دقیقـه ای در هـر 

روز و تکـرار لغـات می توانـد در ایـن امـر مؤثـر باشـد. 

•   مبحث درک مطلب
برای بهبود درک مطلب الزم اسـت ابتدا مهارت ترجمه خود را باال بربید. مسـلامً با بهبود وضعیت ترجمه، درک مطلب شـام 

هـم وضـع مطلوب تـری پیـدا می کنـد، امـا فرامـوش نکنیـد درک مطلـب از جملـه مـوارد مهارتـی بـه حسـاب می آیـد و بـه همیـن دلیـل 

اساسـی ترین گام در تقویـت آن زدن تسـت های درک مطلـب اسـت. هرقـدر منت هـای بیشـری ببینیـد و تسـت بیشـری بزنیـد، 

پیرشفـت چشـم گیرتری نیـز در ایـن مبحـث خواهیـد داشـت. 
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زبان انگلیسی
درس زبـان، دو آفـت بـزرگ دارد، اول تصویـر ذهنـی منفـی نسـبت بـه ایـن درس و دوم قـوی بـودن در آن اسـت. اگـر تصویـر ذهنـی 

غلطـی نسـبت بـه زبـان داریـد، در گام صفـرم بایـد ایـن تصویـر منفـی را نسـبت بـه زبـان تغییـر دهیـد تـا بـا عالقـه و اشـتیاق بیشـری 

به مطالعه بپردازید. از آن جایی که درس زبان، لغت محور است در گام اول باید یادگیری لغات زبان را به عنوان آیتم هر شب 

خـود قـرار دهیـد کـه بـرای ایـن منظـور می توانیـد از کتـاب Tick 8 گاج اسـتفاده کنیـد. در گام دوم نیـاز اسـت کاربـرد لغاتـی را کـه 

آموخته اید در جمالت مختلف ببینید پس باید روی تست های لغت متمرکز شوید و در نهایت در گام سوم باید با این لغات 

در منت آشنا شوید که در این مرحله زدن Reading و Cloze از کتاب درک مطلب و Cloze Test گاج می تواند مؤثر باشد.

امـا اگـر در دسـته افـرادی هسـتید کـه در درس زبـان خیلـی قـوی هسـتند، الزم اسـت ایـن درس را جـدی بگیریـد، بـرای آن زمـان 

بیشـری بگذاریـد و سـعی کنیـد درصـد خـود را بـه 100 نزدیـک کنیـد. در ادامـه توصیه هـای الزم بـرای یادگیـری دقیـق هریـک از 

مباحـث زبـان ارائـه شـده اسـت. 

•   مبحث واژه 
بـه یادگیـری مسـتمر و مـرور واژگان زبـان  تنهـا راه یادگیـری لغـات زبـان، تکـرار مـداوم آن هـا اسـت؛ بنابرایـن بایـد زمـان مناسـبی را 

اختصـاص دهیـد. قـرار دادن واژگان زبـان بـرای 15 الـی 30 دقیقـه بـه عنـوان آیتـم هـر شـب، در تقویـت ایـن مبحـث نقـش اساسـی 

دارد. بهرین منبع برای مطالعه لغات زبان کتاب Tick 8 گاج است. که در آن از تکنیک مرورهای متوالی و تأخیری برای مطالعه 

لغـات زبـان اسـتفاده شـده اسـت. یادتـان باشـد متریـن و مامرسـت در یادگیـری و بـه خاطـر سـپاری واژگان بسـیار مؤثـر اسـت. 

•   مبحث درک مطلب 
درک مطلـب زبـان جـزء مباحثـی اسـت کـه بـه مهـارت نیـاز دارد. بـرای کسـب مهـارت بایـد درک مطلب هـای بیشـری بزنیـد و 

منت هـای بیشـری ببینیـد تـا چشـمتان آشـناتر شـود. بـرای زدن تسـت های درک مطلـب نیـازی نیسـت کـه حتـامً مـنت را کامـل 

بخوانیـد، می توانیـد جملـه اول و آخـر مـنت را خوانـده تـا موضـوع را بـه طـور کلـی درک کنیـد، پـس از آن بـه صـورت اجاملـی تسـت ها 

را مشـاهده کنید و در هر تسـت پس از تشـخیص لغت کلیدی، آن را در منت جسـت و جو کنید. می توانید از روی کتاب درک 

مطلـب زبـان گاج هـر شـب یـک یـا دو درک مطلـب بزنیـد تـا مهـارت شـام در ایـن مبحـث افزایـش یابـد. 

•   مبحث کلوز 
برای تقویت کلوز تست و پاسخگویی صحیح به تست های آن، در گام اول نیاز دارید دامنه واژگان خود را افزایش دهید. پس 

از یادگیـری واژگان بـا زدن تسـت های کلـوز، ایـن لغـات را در جمله هـا ببینیـد تـا بـا مفهـوم و کاربردشـان در جملـه آشـنا شـوید. از 

آن جایـی کـه مبحـث کلـوز نیازمنـد مهـارت اسـت، تنهـا راه بهبـود وضعیتتـان در آن، زدن تسـت های بیشـر اسـت. 

•   مبحث گرامر 
در مبحث گرامر ممکن است یک یا چندتا از مشکالت زیر را داشته باشید:

1- نـکات گرامـری زبـان را بـه خوبـی مطالعـه نکنیـد و بـه خاطـر نسـپارید. بـرای رفـع ایـن مسـئله می توانیـد بـا اسـتفاده از منودارهـای 

درختـی نـکات و مباحـث گرامـری را خالصـه و طبقه بنـدی کنیـد. 

2- جـزوه  یـا کتـاب مناسـبی بـرای ایـن مبحـث نداریـد کـه در ایـن صـورت نیـاز اسـت جـزوه خـود را تغییـر دهیـد یـا از کتاب هایـی کـه 

نـکات را بـه طـور کامـل پوشـش و آمـوزش داده انـد، اسـتفاده کنیـد. 

3- مهارت شام در زدن تست های گرامر پایین است. در این صورت نیاز دارید زمان بیشری را به زدن تست و درک گرامر های 

موجود در آن ها اختصاص دهید. فراموش نکنید، تأمل و تفکر اساسی ترین مرحله در هنگام زدن و تصحیح تست است. 
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یا تست 

به
شن
دو

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

به
شن
سه

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

به
شن
هار
چ

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

به
شن
نج
پ

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

عه
جم

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

 

ه
لع
طا
م
ت
اع
س
مع
ج

ی
تگ
هف

2.جدول ثبت مطالعات هفتگی ] هفته پنجم [
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نظرسنجی نسبت به عملکرد در این هفته 
امضا و تاریخنظرنمره)0تا20(

اولیاء
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

مشاور
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

ارزیابی دانش آموز از خود
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 تصمیم راهربدی

برای هفته آینده

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.ارزیابی هفتگی )تستی ـ تشریحی( ] هفته پنجم [

 مبحث نامدروس
مطالعه شده

میزان مطالعه
)دقیقه(

تعداد تمرین 
خودارزیابینمره )درصد()تست(

ضعیف( متوسطـ خوبـ )عالیـ

دین و زندگی 

فارسی 

نگارش 

عربی، زبان قرآن 

فیزیک 

انگلیسی 

شیمی 

ریاضی 

زیست شناسی 

زمین شناسی 

آیتم هر شب
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سـعی کنیـد بـرای خـود هدف گـذاری کنیـد، این کـه در آینـده اب چه 
رتبـه ای، در چه رشـته و دانشـگاهی قبول یم شـوید. فکـر کردن به 

اهدافتـان بـه هـراه تاش ابعـث یم شـود آن ها را جـذب کنید. 

جمله هفته

تمصیمات مهم 
برای آینده!

هرچه یم خواهد دل تنگت بگو

رضـایـت   هـفـتـه 

نقاط قوت و ضعف
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نظر مشاور 
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جدول ارزیایب آزمون
سـعی کنیـد بـرای هـر آزمـون آزمایشـی کـه رشکـت می کنیـد، در هـامن روز جـدول ارزیابـی و برگـه تحلیـل آمـاری آزمـون تعبیـه شـده 

در دفـر خـود را به طـور کامـل پـر کنیـد؛ سـپس از محـل مشـخص شـده جـدا کـرده و بـه دفرچـه سـؤاالت آزمـون خـود منگنـه کنیـد. 

جدول ارزیابی آزمون
نوعغلطیانزده مبحث غلطیانزده شماره
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جدول ارزیابی آزمون
نوعغلطیانزده مبحث غلطیانزده شماره
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تحلیل آماری آزمون

تعداد سؤاالت غلط:

تعداد سؤاالت نزده:

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس فارسی   مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس دین و زندگی  مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس عــربـی، زبان قرآن  مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس انگلیسی  مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس نگارش  مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس ریـاضی  مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس فیـزیک  مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس شیـمی  مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس زیـست شنـاسی  مبحث :

بیشترین فراوانی غلط و نزده در درس زمین شناسی مبحث :

بیشترین فراوانی نوع غلط و نزده )بیشترین کلمه ستون چهارم(:


	SH TAJROBI
	1
	2
	3
	5
	6



